Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Leirsund Idrettslag
Dato: onsdag 14. november 2018
Kl: 19:05
Sted: Leirsund Klubbhus

Til stede: Styret og 39 av idrettslagets eiere/medlemmer

Vedtakssaker: Godkjenning av fase 1, skatepark
Stemmer For: 34
Stemmer Mot: 0
Stemmer Blank: 5

Sak 1: Presentasjon av nytt styre
Sak 2: Godt samarbeid mellom Vel-styret (som ser for seg skateparken som et samlingspunkt) og
Klubb styret (som ser for seg prosjektet som en aktivitet), for å få i gang prosjektet av bygging av
skatepark.
Finansiering:
Sparebankstiftelsen, gave: 500,000
Akershus fylkeskommune, spillemidler: 300,000
Skedsmo kommune: 200,000
Leirsund Velforening: 300,000
Leirsund Idrettslag: 500,000( en stor andel av idrettslagets oppsparte midler)
Total: 1,8 Millioner
MVA-kompensasjon(grunnfinans for fase 2): -360,000
I idrettslagets vedtekter står det at bruk av mere enn 200,000 til prosjekt skal godkjennes på to
årsmøter. Herved ekstraordinært årsmøte for å slippe å vente til neste år for å starte prosjekt.
Området rundt Leirsund vel og idrettsplass er regulert til kultur og anlegg for idrett og sport

Styret har vært i kontakt med kommunen om ide av skatepark, og de er positive, men endelig søknad
er ikke sendt, da det må stemmes for eller mot prosjektet. Så finne et endelig design forslag.
Bakgrunn:
Leirsund utvikler seg
Ny skole fra 0-10 klasse på ett sted
Gode tilbud til de minste barna, men mangler tilbud og uformell møteplass for de mellom 10 og 16
år.
Skolen er bekymret, da de observerer at barna i aldersgruppen 10-16 år ikke har nok alternativer for
å holde seg aktiv, da det ender i for mye tid på skjerm. De er positive til en skatepark, da barna får
noe å drive med.
En uformell møteplass er positivt da det er sosialt (psykisk helse), aktivitet (fysisk helse), det er i
nærmiljøet, noe som også er kriminalforebyggende.
Vi trenger tilbud som ikke krever at foreldre og frivillige må være tilstede. Skateparken er et
selvaktiverende tilbud. Barna kan lære å bruke parken på egen hånd. Det er også en god utnyttelse
av velhuset og klubbens idrettsanlegg.
Styret har sett på en del skisser og utforminger, men ingen endelig avgjørelse tatt. Styret ønsker seg
et ‘nøkkelferdig’ anlegg- hele parken er ferdig når regningen skal betales: belysning,
skatepark, pumptrack, sitteplasser etc.
Fremtidige planer for utviklingspotensialet av skateparken er treningsapparater, lekepark,
trampolinepark, parkourbane. Dette kan bygges i utvidet område og kombinert med fase 1.
Planer for støynivå blir også tatt med i design for skatepark.
Kommunen har sagt ja til å bygge på parken ved senere anledning, Fase 2 og Fase 3.
Grunnparken vil være på 30 X 50 meter

Alternative saker:
A-sak 1: Trenger flere til å stå i kiosken på skihytta.
A-sak 2: Trenger frivillige i styret på skigruppa, og i idrettslaget forøvrig
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